
Közösségi alkalmaink a héten 

 

Hétfő:   15:00 Szent László fiúkör 

  17:00 Bibliaóra 

Szerda:  18:30 Felnőtt katekézis 

  19:45 Jegyeskurzus 

Péntek:  14:30 Szent Teréz lánykör 

  18:00 gimnazista-egyetemista ifjúsági csoport 

 

Hirdetések 

1. Ma (június 2.) Urunk mennybemenetelének főünnepe, egyben a 

csemői templom búcsúünnepe van. 

2. A héten első péntek, reggel 7-kor és este 6-kor lesznek szentmisék. 

Betegeinket meglátogatjuk. 

3. Jövő vasárnap lesz Pünkösd, a Szentlélek kiáradásának ünnepe. 

4. Június 29-én szombaton kerül megrendezésre a XV. Váci 

Egyházmegyei Találkozó, melynek helyszíne az idén Kóka. A 

programokról bővebb információ található a 

http://talalkozo.kokaiplebania.hu oldalon, illetve templomunk 

hirdetőtábláján. 

 

JÚNIUSI EVANGELIZÁCIÓS IMASZÁNDÉK: 

 A papokért: Imádkozzunk, hogy a papok egyszerű és alázatos 

életmódjukkal elkötelezetten vállaljanak sorsközösséget a 

legszegényebbekkel. 

„Hétköznapok Szentlelke, szállj rám! … Nem csak a templomok 

árnyán kereslek én, ne csak az ünnep glóriáján legyél enyém! … 

Hétköznapok Szentlelke, szállj rám! Tündökölj a hétköznap egén, hogy 

hétfőtől szombatig is legyél enyém, hogy hétfőtől szombatig is szeressek én!” 

TANÍTVÁNY 
A CEGLÉDI, A CSEMŐI ÉS A NYÁRSAPÁTI KATOLIKUSOK HETI 

ÉRTESÍTŐJE 

2019. június 2. XII. évf. 22. szám 

CEGLÉDI RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA 

2700 Cegléd, Kossuth L. tér 3. +36-53-311-144 
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URUNK MENNYBEMENETELE 

Jézus engem is küld 

„Meg van írva, hogy a Messiásnak szenvednie kell, és harmadnap fel 

kell támadnia a halálból. 

Nevében megtérést és bűnbocsánatot kell hirdetni minden népnek 

Jeruzsálemtől kezdve. Ti tanúi vagytok ezeknek. 

Én meg kiárasztom rátok Atyám ígéretét. Maradjatok a városban, míg 

fel nem öltitek a magasságból való erőt.” 

(Lk 24,46-49) 

Jézus mennybemenetelekor adja apostolainak a missziós parancsot, a 

küldetést: menjenek, és az ő nevében megtérést és bűnbocsánatot kell 

hirdetniük minden népnek. Ti tanúi vagytok ezeknek – mondja Jézus – én 

pedig küldöm nektek a Szentlelket, akinek az erejében mindezt meg tudjátok 

valósítani. 

Jézus nyilvános működése során nagyon sok esetben egy-egy 

gyógyítás kapcsán mondja a betegnek, vagy akivel valami csodát tesz, hogy 

bűnei bocsánatot nyernek. Sokszor emiatt háborodnak fel a farizeusok és az 

írástudók, hogy miképp mondhatja ezt, hiszen egyedül Isten az, aki 

megbocsájthatja a bűnöket. Jézus éppen a csodáival igazolja, hogy ő valóban 

Isten, így ő valóban megbocsájthatja a bűnöket. 
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Most, amikor az apostolokat ezzel küldi, ez a küldetés nem csupán az 

apostoloknak szól, mert valójában ez az egész Egyház küldetése. Az, hogy 

ebben az Egyházban kinek-kinek mi a feladata, azt a Szentlélek osztja ki 

tetszése szerint. Maga az apostoloknak adott a küldetés az egész Egyháznak 

szóló küldetés. A Krisztus-teste Egyház az, akinek a nevében és akinek a 

tagjaként és küldetésében a megtérést és a bűnbocsánatot hirdetni kell. A 

megtérés a Krisztushoz való megtérés és a Krisztussal való kapcsolatnak, 

egységnek a kialakítása, mert ez a küldetés, Jézus megtérésre szólító 

küldetése valójában a Krisztusban való hitre és a vele megkötött szövetségre 

szól, ami aztán a keresztségben teljesedik be. Ha kibontjuk a krisztusi 

küldetést, akkor úgy értjük, hogy ti az én küldetésemben és az egész Egyház 

nevében, a Krisztus-teste Egyház nevében vagytok küldve, hogy hirdessétek 

a velem való kapcsolatot, aminek a gyümölcseként elnyeritek a 

bűnbocsánatot és a keresztség által elnyeritek az istengyermekséget, vagyis a 

megváltottságnak azt az ajándékát, ami mindegyiktek számára megnyitja az 

örök élet perspektíváját.  

Addig, amíg nincs megtérés, és addig, amíg mint megváltott, nem 

lépek be a szentháromságos életbe, addig az üdvösség nem nyílt meg 

számomra, hiszen az üdvösség Krisztuson keresztül érhető el, a megváltás 

kapuján keresztül. Belépünk és Jézussal folytatjuk az életünket. Ennek a 

meghirdetése az, amit Jézus rábíz az apostolokra, és ez nem egy információs 

küldetés. Jézust képviselik az apostolok, nem egyszerűen egy könyven viszik 

és osztogatják a jézusi tanítást, lesz, ami lesz, hanem kifejezetten Krisztus 

személyes követségében járnak. A kettő majdnem egymást fedő fogalmak, 

mert a megtérésben, a Krisztushoz térésben és ezzel együtt a keresztségben 

nyerjük el a bűnbocsánatot, mert az Istentől való elszakítottságból 

Istenkapcsolat lesz, és ebben bocsáttatnak meg a bűnök. Nem valami külső 

bocsánatról van szó, hogy az apostolok azt mondják, hogy na jó, tartsd ide a 

fejedet, leöntjük vízzel és akkor mostantól kezdve te bűntelen vagy.  

A megtérés és a bűnbocsánat, a Krisztusban való újjászületés hozza el 

a bűnbocsánatot mindazoknak, akik megismerik, megszeretik őt, és 

Krisztusban újjászületve most már nem önmaguknak, hanem Istennek élnek, 

aki bennünket meghívott erre a szentháromságos életre. Ezt a Szentlélek által 

tudják az apostolok megvalósítani, és ma, amikor mi is föltekintünk az 

apostolokkal a felemelkedő Úrra, örömmel teli szívvel indulunk és teljesítjük 

az ő missziós küldetését, ami mindegyikünknek szól. 

Péter atya 

 

Várjuk a Szentlelket 

Jézus azzal küldi be az apostolokat a városba, hogy menjenek és várják 

az Atya ígéretét, a Szentlelket, és ők így is tesznek. A városba visszaérve 

összegyűjtik a híveket és az utolsó vacsora termében imádkozva várják a 

Szentlelket, akiről nem tudják, hogy miként fog érkezni. Nem sokat tudnak 

róla, hiszen Jézus elég szűkszavúan szól az utolsó vacsorán a Szentlélekről, 

de mesterük szavai szerint ő lesz az, aki elvezeti őket a teljes igazságra. 

Nagy várakozás van bennük és imádkozva várják a Vigasztalót.  

Amikor az Egyház bennünket is meghív a Szentlélek-váró kilencedre, 

akkor erre az imádságra hív meg. Most már benne vagyunk a kilencedben, 

hiszen csütörtökön lett volna mennybemenetel ünnepe, és azóta pár nap 

eltelt, de egy hét még előttünk van Pünkösdig. Ne múljon el nap ezen a 

héten, hogy külön ne kérnénk a Szentlelket, ne imádkoznánk azért, hogy 

világosítson meg, erősítsen meg bennünket, tegye eggyé a szívünket 

Krisztusban, hiszen a Szentlélek az Egyházat hozza létre a bennünk élő 

Krisztus által. Ezek mind-mind a Szentlélek ajándékai, csak az a kérdés, 

hogy mennyire akarjuk mi ezt, mennyire adjuk át magunkat, sőt, mennyire 

vágyakozunk arra, hogy ezt teljessé tegye bennünk a Szentlélek. Akarjuk-e 

igazán, hogy a Lélek kiáradva bennünket is újjáteremtsen az 

Istengyermekségben? A Szentlélek a „külső” Krisztust belsővé teszi, így 

leszünk alkalmasok arra, hogy menjünk, tanúságot tegyünk és hirdessük, 

hogy éljük a feltámadt Krisztust. Kérjük a Szentlelket, hogy szítsa föl 

bennünk ezt a vágyat, és kezdjük is el Jézus küldetését, hogy bátran 

hirdessük a feltámadt Krisztust és tanúságot tegyünk róla, hogy itt van 

közöttünk és ő a mi életünk. Ehhez kérjük minden nap, akár egyénileg, akár 

családonként a Szentlélek kegyelmi segítségét! 


